
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 7 czerwca 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania 
nauki religii  

w publicznych przedszkolach i szkołach 

  

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949) zarządza się, 
co następuje:  

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.  
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 
przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 155, z 1993 r. poz. 390, z 1999 r. poz. 753 
oraz z 2014 r. poz. 478) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych, zwanych dalej „przedszkolami”, organizuje się naukę religii 
na życzenie rodziców. W publicznych szkołach podstawowych i szkołach 
ponadpodstawowych, zwanych dalej „szkołami”, organizuje się naukę religii i etyki: 

1) w szkołach podstawowych – na życzenie rodziców; 

2) w szkołach ponadpodstawowych – na życzenie bądź rodziców, bądź samych 
uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii i etyki decydują 
uczniowie.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W przedszkolach zajęcia religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia.  
W szkołach zajęcia religii i etyki uwzględnia się w tygodniowym rozkładzie zajęć.”; 

2) w § 3 w ust. 1 wyrazy „programy dopuszczone do użytku w szkole zgodnie  
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22a ust. 8” zastępuje się wyrazami 
„programy nauczania dopuszczone do użytku w danej szkole zgodnie z art. 22a ust. 
6”; 

3) w § 7 w ust. 3 wyrazy „art. 56 ustawy o systemie oświaty” zastępuje się wyrazami 
„art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 
59 i 949)”; 

4) w § 8 w ust. 1 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „(właściwych dla danego 
poziomu nauczania)”; 

5) w § 9 w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy „ze sprawowania” zastępuje się 
wyrazem „zachowania”; 

6) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10. 1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć 
szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te 
stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie 



trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej  
i wychowawczej. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rekolekcji organizowanych w innym 
terminie. 

3. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony przez 
organizujących rekolekcje na co najmniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia 
rekolekcji. 

4. Jeżeli na terenie szkoły jest prowadzona nauka religii więcej niż jednego kościoła 
lub innego związku wyznaniowego, powinny one dążyć do ustalenia wspólnego 
terminu rekolekcji. 

5. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji, jak również inny termin 
rekolekcji, są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje  
a szkołą.”. 

  

§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym 
rozporządzeniem, dotyczące: 

1) publicznych szkół podstawowych – stosuje się odpowiednio do dotychczasowych 
publicznych gimnazjów oraz klas dotychczasowego publicznego gimnazjum 
prowadzonych w szkołach innego typu, 

2) publicznych szkół ponadpodstawowych – stosuje się odpowiednio do 
dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz klas dotychczasowych 
publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach 
ponadpodstawowych 

- do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach i klasach. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. 

 

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska 
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